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ִנָיה ִּמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהׁשְ ת ַע, ּ ׁשֶ ָיכֹול ֶנְגדֹו, ש"י ִהיְטֶלר ימ"עֹוד ְמִדיָנה ְועֹוד ַאַחת ִנְכּבֶ ֵּאין ִמי ׁשֶ ְּכָבר עֹוֵמד הוא , ּ ּ
ֲעֵרי א ׁשַ ֻּכָלם ֲחֵרִדים ִמן ָהעֹוֵמד ִלְקרֹות, ַּהְלָבבֹות הֹוְלִמים, י"ּבְ ָרתֹו ְלַה, ּ ּטְ ד ֶאת ְמַפֲחִדים ִמּמַ ִמיד ַלֲהרֹג וְלַאּבֵ ּׁשְ

ים ָּכל ַהְיהוִדים ַטף ְוָנׁשִ ּ ּ...  

ָלג ָזָצ"הגה י ְיהוָדה ֵלייּב ַאׁשְ ַחְדרֹו"ּצ ַרּבִ ב ּבְ ָידֹו,ל יֹוׁשֵ ּכֹוֵתב וְמַתְרֵגם,  ֻקְלמֹוסֹו ּבְ ּ ְּמָבֵאר וְמָבֵרר ֶאת ַהֹזַהר , ּ ּ
י ׁשִ, ַּהָקדֹוׁש ָכַתב ַרּבִ ר יֹוַחאי ָּידֹוַע ָיַדע ֶאת ׁשֶ ִסְפָרא ָדא ִיְפקון ִמָגלוָתא"ְמעֹון ּבַ ּּבְ ּּ ּ ְזכות ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵנֵצא ִמן , "ּ ּּבִ ּ ּ
ַּהָגלות ָּלֵכן ִתְרֵגם ֶאת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִלְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש, ּ ּ ּּ ָכל ְיהוִדי, ּ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ַּגם ְפׁשוֵטי ָהָעם, ּ ּ ּיוְכלו ִלְלמֹד וְלָהִבין ֶאת , ּ ּ ּ

  .ַּהר ַהָקדֹוׁשַּהזֹ

ָלאָכה  ְּלַאַחר ְיִגיָעה ֲעצוָמה ָגַמר ֶאת ַהּמְ ְּוֵהִביא ֶאת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִלְדפוסּ ּ ֵבי ֶאֶרץ . ּ רו תֹוׁשָ ּשְׂ אֹותֹו ַהְזַמן ִנְתּבַ ּּבְ ּ ּ
ְלָחָמה ִהְסַתְיָמה ַהּמִ ָרֵאל ׁשֶ ִּיׂשְ ל ִהיְטֶלר ימ ,ּ ּהוא לֹא ָכ, ש לֹא ִהְצִליַח"ְזָממֹו ׁשֶ ָרֵאלּ   . ַבׁש ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֶאֶרץ ַהֹקֶדׁש  ּאֹותֹו ַהִספור ִהְתַרֵחׁש ָכאן ּבְ ּ ּּ ּ
ִנָיה  ַמֲהדוָרה ׁשְ ּּבְ ַנת תשסּ ׁשְ ָדרֹום.ט"ּבִ , ּ ִמְלָחָמה ּבַ

ֵגר ִטיֵלי ַקַסאם ְּמַנֶסה ְלָיֵרט ֶאת , ַּהַחַמאס ְמׁשַ
יִלים ְלֶמְרַכז ָהָאֶרץ ֶמ, ַּהּטִ ּוְבִעָקר ְלֵבית ׁשֶ ה , ׁשּ ִהּנֵ

ִעתֹון  ִהְתַפְרְסָמה ּבְ ִּלְפֵניֶכם כֹוֶתֶרת ַהַכָתָבה ׁשֶ ּּ ּ ּ
ֶמׁש" ָחָדׁש" ֵבית ׁשֶ   .ּבְ

כֹון  ֶמׁש, "ִּמְפַעל ַהֹזַהר ָהעֹוָלִמי"ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ַהּמָ ֵבית ׁשֶ אֹוָתה ְתקוָפה ַעל הֹוָצַאת ַהזַֹהר ע, ַּהפֹוֵעל ּבְ ַקד ּבְ ּׁשָ ּ ּפ ָהַעּמוד ַהיֹוִמ"ּּ אֹותֹו , יּ ּבְ
הוְבאו ִלְדפוס י ַּהיֹום ׁשֶ ּ ּ ִקים ְלי"ּ ל ַהזַֹהר ַהְמֻחּלָ ָרִכים ׁשֶ ָנה"ּב ַהּכְ ָ י ַהּשׁ אֹותֹו ַהיֹום ִהְסַתְיָמה ִמְלֶחֶמת ַעָזה.ב ָחְדׁשֵ ּ ּבְ ּ ְ וִבְכָלל ָכל ַמֲהַלך .ּּ ּ ּ

ִנֵסי ִנִסים וֵמַעל ְלֶדֶרך ַהּטֶ ַעָזה ָהְיָתה ּבְ ְלָחָמה ּבְ ְַהּמִ ּ ּ ּ ָעְמָדה ָלנו, ַבעּ ִּמי יֹוֵדַע ִאם לֹא ְזכות ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ִהיא ׁשֶ ּּ ַעד , ּ ִרים ּבְ ְּוַהְדָבִרים ְמַדּבְ
  ...ַעְצָמם

ך ִהְתַגַיְסנו ם ּכָ ְּלׁשֵ ּ ּ ַע" ִּמְפַעל ַהזַֹהר ָהעֹוָלִמי", ְ ים"י "ׁשֶ י ָהַרּבִ   "ֶחְבָרה ְמַזּכֵ
ָרה ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוְמִדים ו ַמּטָ זַֹהר ַהָקדֹוׁשּּבְ ְּלָצֵרף עֹוד ְועֹוד ְיהוִדים ְלַמְעַגל ַהּלֹוְמִדים ַהְקבוִעים ּבַ ּּ ּ ּּ  

ק ֶאת ַהזַֹהר ְל ֶצת ִהְצַלְחנו ְלַחּלֵ ְּלַאַחר ֲעבֹוָדה ְמֻאּמֶ ָרִכים ְל12-ּ ָנה12- ּכְ ָ י ַהּשׁ    ָחְדׁשֵ
ִלּמוד  ּבְ ך ׁשֶ ק ְלִלּמוד יֹוִמי ּכָ ֶרך ְמֻחּלָ ל ּכֶ ּכָ ׁשֶ ּּכְ ְּ ל ְ ָנה ֶאת ֵסֶפר ַהזַֹהר15 – 10ׁשֶ ָכל יֹום ְנַסֵים תֹוך ׁשָ קֹות ִמן ַהזַֹהר ּבְ ּ ּדַ ְּ ּ ּ ּ  

ּמוד ַהיֹוִמי ִלים ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהּלִ יבֹות ְוּכֹוְלִלים ַהְמַקּבְ ים ְיׁשִ ְדָרׁשִ ֵתי ּמִ ּּבָ ּ ּ  
ם ֶאת ַהֹזַהר ע ל ִחּנָ ּמוד ַהיֹוִמי ְלִזּכו"ְּיכֹוִלים ְלַקּבֵ ּפ ַהּלִ יםּּ   י ָהַרּבִ

ָרֵתנו ְלַהִגיַע ְל ַּמּטְ ָרֵתנו ְלַהִגיַע ְלּ ַּמּטְ ַנת תרפ10001000--ּ ְ ַלִים ִמּשׁ ירוׁשָ ּבִ ין ַהָגדֹול ׁשֶ ית ּדִ ַתָקַנת ַהּבֵ ּ ִסיוֵמי זַֹהר ּכְ ּּ ּ ַנת תרפּ ְ ַלִים ִמּשׁ ירוׁשָ ּבִ ין ַהָגדֹול ׁשֶ ית ּדִ ַתָקַנת ַהּבֵ ּ ִסיוֵמי זַֹהר ּכְ ּּ ּ   אא""ּ
יְסִקין ַע ְיהוָדא ֵלייּב ּדִ ה ְיהֹוׁשֻ י מׁשֶ ן ַרּבִ י ִיְצָחק ְירוָחם ּבֶ יִקים ַרּבִ ם ָחְתמו ַהְגאֹוִנים ַהַצּדִ ּׁשָ ּ ּּ ת "ּי יֹוֵסף ַחִיים זֹוֶנְנֶפְלד אבַרּבִ, ּ ְקִהּלַ ד ּדִ

ַנִזים עיה ּכְ ַלִים"ָּהַאׁשְ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס, ּק ְירוׁשָ ִנים דק"ַרּבִ ים ָזָצ"ט ֹראׁש ָהַרּבָ ַע[ְועֹוד . ל"ק ְסָפַרּדִ   ]1,2' לֹון ִמסָּראו ּבְ

ָרֵאל ַה ֵני ִיׂשְ ת ְלָכל ַאֵחינו ּבְ ְקִריָאה ִנְרֶגׁשֶ ֵּנֵצא ּבִ ָכל ֲאָתר ַוֲאָתרּ ְמָצִאים ּבְ   ּנִ
אֹור ָהֶעְליֹון ּעורו ְוִהְתעֹוְררו ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבָ ּ ּ  

ה ֵקרוב ַהְגֻאּלָ ּּבֹואו וְטלו ֵחֶלק ּבְ ּ ּ ּ ּמוד ַהיֹוִמי ִמתֹוך ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש. ּ ִּהְצָטְרפו ַלּלִ ּ ְ ּ ּ ּּ  
ר יֹו ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּוְזכות ַהַתּנָ ּ ָיֵמינו ָאֵמןּ ְמֵהָרה ּבְ ְתׁשוַעת עֹוָלִמים ּבִ ע ּבִ ַּחאי ָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוָעֵלינו ְלִהָוׁשַ ּ ּ ּ  

  הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
ָמה  ַלת ֲּעבור ְלַהְרׁשָ ם ַּהְמֻחָלק ִּסְפֵרי ַהזַֹהר ַקּבָ ַדף – ִחּנָ ל ָהַאֲחרֹון ּבְ  לֹוןַעָה ׁשֶ
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ם ַעל ׁשֵ ָלה ֵמַהּבַ ּ טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוַקּבָ ּ:  
ּמוָבא ֵמָהַרב ַהָקדֹוׁש  ְנָחס ִמָקאִריץּ י ּפִ ּ ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינוַּרּבִ  ִאְמֵרי ֵסֶפר ּבַ,ּ

ֵלם  ִּפְנָחס ַהׁשָ ד ": ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, )ן"ַּדף ק(ּ , ִלְלֹמד זַֹהר) ַּלַתְלִמיִדים(ְָצִריך ְמַלּמֵ
הוא ּבְ ָמה ַלַתְלִמיִדים,ִּחיַנת ֵעץ ַהַחִייםּׁשֶ יך ְנׁשָ ָיכֹול ְלַהְמׁשִ ּ ׁשֶ ְ י ַמה . ּ ּכִ

ר ְלַהִתינֹוק ֶכל ָיׁשָ ָהַרב נֹוֵתן ׂשֵ ֶ ָמה ֲאִמִתית, ּּשׁ יח ּבֹו ְנׁשָ ֶזה ַמּנִ אן , "ּּבָ ַעד ּכָ
ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו .ְלׁשֹונֹו ַעל ׁשֵ ל עֹוד ֵמַהּבַ ֶזה ְמֻקּבָ ַמְעִתי ׁשֶ ַּוֲאִני ׁשָ ּ י ּכִ. ּּ

ָרֵאל ל ִאיׁש ִמִיׂשְ ל ּכָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַּהזַֹהר ַמְלִהיב וֵמִאיר ֶאת ַהּנְ ּ יוַכל , ּ אֶֹפן ׁשֶ ּּבְ ּ
זוָלתֹו ה ַגם ּבְ ָמה ְקדֹוׁשָ ל ְנׁשָ יַע ֶהָאָרה ׁשֶ ּפִ ְּלַהׁשְ ּ .  

ם טֹוב ְזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ַעל ׁשֵ ַלח ַהּבַ ָ ּשׁ ִּאֶגֶרת ַהקֶֹדׁש ׁשֶ ּ ּ ְּלִגיסֹו ַהָגאֹון  ּ
י ַאְבָרָהם ֵגְרׁשֹון ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ַה ָּקדֹוׁש ַרּבִ ּ ֵסֶפר פֹוַרת יֹוֵסף(ּ ּהוָבא ּבַ ּ ָמה )ּ ה ֲעִלַית ְנׁשָ ם טֹוב ָעׂשָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ ּ ׁשֶ

יַח ׁשִ זֹ : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו,ְוִנְכַנס ְלֵהיַכל ַהּמָ יב ּבְ יַח ֵאיָמַתי ָאֵתי ַמר ְוֵהׁשִ י ָמׁשִ ַאְלִתי ֶאת ּפִ עֹוָלם ְוָיפוצו ְּוׁשָ ה ּבָ ְרֵסם ִלּמוְדך ְוִיְתַגּלֶ ִיְתּפַ ֵעת ׁשֶ ּאת ֵתַדע ּבְ ּ ּ ּּ ָ ּ
ַּמְעְינֹוֶתיך חוָצה ל ַהְקִלפֹות ְוִיְהֶיה ֵעת ָרצֹון ִויׁשוָ מֹוך ְוָאז ִיְכלו ּכָ ה ַלֲעׂשֹות ִיחוִדים ּכָ ְגָת ְויוְכלו ַגם ֵהּמָ ְדִתי אֹוְתך ְוִהׂשַ ִלּמַ ּ ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ָּ ָּ ּּ ָּעה ְוָתַמְהִתי ַעל ֶזה ּ

ך ל ּכָ ֲאִריכות ַהְזַמן ּכָ ְְוָהָיה ִלי ַצַער ָגדֹול ּבַ ּ ּ אן, ּ ּוַבֵסֶפר  .ַעד ּכָ ֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִיםּ תוב ּדֶ ּכָ ֵאר ַמה ׁשֶ ַלח ּבֵ ׁשַ ת ּבְ ּ ָפָרׁשַ ּ ּ ָיד ָרָמה"ּ ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ  "ּוְבֵני ִיׂשְ
ֵריׁש ְגֵלי ּוְמַתְרְגִמיַנן ּבְ ּ ּ ר ְלֵעיל ּ ְזּכַ ַּעל ִפי ִדְבֵרי ָהִאֶגֶרת ַהּנִ ּ ָפסוק ,ּ אן ּבַ ז ּכָ ּ ִדְמֻרּמָ ּ ֵריּ ָרֵאל יֹוְצִאים ִמן ַהָגלות ּבְ ּוְבֵני ִיׂשְ י ֵתבֹות . י"ּׁש ְגֵל"ּּ ֵריׁש ָראׁשֵ ּּבְ

ּבִ ר,ּי ְגֵלי"ַרׁשְ ִחּבֵ ְסָתר ׁשֶ ה תֹוַרת ַהּנִ ִיְתַגּלֶ ׁשֶ ַהְינו ּכְ ּ ּדְ ּ ּּ ָרֵאל ִמן ַהָגלותּ ָאז ָיְצאו,ּ ֵני ִיׂשְ ּ ּבְ ֵרי. ּ ם "ְוֵכן ּבְ ַעל ׁשֵ ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ י ֵתבֹות ַרּבִ ּ ַהְינו ,"ְּגֵלי"ּׁש ָראׁשֵ
קון ִמן ָגלוָתא ה תֹוָרתֹו ְוָיפוצו ַמְעְינֹוָתיו ָאז ִיּפְ ִיְתַגּלֶ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ אן.ּ   . ַעד ּכָ

  

ר ִנְקָרא  ל ֶאָחד ֲאׁשֶ ֹּגֶדל ַהִחיוב ַעל ּכָ ּ ֵסֶפר ַהֹזַהרּ ָרֵאל ִלְלֹמד ּבְ ם ִיׂשְ ׁשֵ ַּהְקַטִנים ִעם ַהְג ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ּּבְ ּ   דֹוִליםּ
יר ְוֶאְביֹון ְּגאֹוִנים ִעם ַהְגדֹוִלים, ָעׁשִ ים, ּ ִהִגיַע ְלִחּנוך ְוִיְהיו , ֲחָכִמים ִעם ֲהמֹוִנים ְוֹצאן ָקָדׁשִ ִּמָקָטן ׁשֶ ְּ ּ ל ּ ִלין ּכָ ְמַבּטְ

ל ַה,ת ָרעֹותַּהְגֵזרֹו יִכין ּכָ ָפעֹותּ וַמְמׁשִ ֵני ַחֵיי ְמזֹוֵני, ַּהׁשְ יַח ,ּּבָ ִלי ׁשום ֶחְבֵלי ָמׁשִ ָקרֹוב ּבְ ה ּבְ אי ַהְגֻאּלָ ַוּדַ ְּוִיְהֶיה ּבְ ּ

ְמעֹון י ׁשִ ָדא :ָאַמר לֹון ַרּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּ ֵלית ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ
ך ְלַעְלָמא ל ּכָ ְְדִיְתְגֵלי ּכָ ּ יָחא ְו, ּ ֲּאִפיּלו ַרְבֵיי ַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ

יה ִקִצין ְדַעְלָמא ָחא ְטִמיִרין ְדָחְכְמָתא וְלִמְנַדע ּבֵ ּכָ ּ ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ּ ּ ּ
ִנין ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַגְלָיא ְלכָֹלא, ְּוחוׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ַּתְרגום ִלְלׁשֹון ַהקֶֹדׁש[ ּּ ְמ]: ּ י ׁשִ ל :עֹוןָאַמר ָלֶהם ַרּבִ  ֵאין ְרצֹונֹו ׁשֶ
ך ל ּכָ ִיְתַגֶלה ָלעֹוָלם ּכָ ֶזה ׁשֶ רוך הוא ּבָ ְַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּּ ּ ִיְהֶיה ָקרֹוב , ּ ּוְכׁשֶ ּ

ל  עֹוָלם ֲעִתיִדים ִלְמצֹא ִנְסָתרֹות ׁשֶ ּבָ יַח ֲאִפּלו ְנָעִרים ׁשֶ ׁשִ ִּלימֹות ַהּמָ ּ
ּבֹונֹו ה ַלּכֹל, תַּהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקִצים ְוֶחׁשְ ּוְבאֹותֹו ַהְזַמן ִיְתַגּלֶ ּ ּ.  

ּזַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפ( ת ַוֵיָרא ַדף קיח עּ ָּרׁשַ   )א"ּ

ֵני  ל ׁשְ ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹות ׁשֶ ִּמְזַמן ֲאׁשֶ
ְּמאֹורֹות ַהְגדֹוִלים ֵסֶפר ַהִתקוִנים ְוֵסֶפר ַהזַֹהר  ּ ּ ּּ

לו ַהְיהוִדים ְקַהל ֲעַדת ִּקְימו ְוִקּבְ ּ ּּ ָרֵאל ּ  ִיׂשְ
ל ַהִתקוִנים  ּמוד ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּלִ ְּלַהֲחִזיק ּבַ ּ ּּ ּ

ַער ְוַעד ָזֵקן ים ִמּנַ ּ ְוַהַגם ,ְּוַהזַֹהר ָיִחיד ְוַרּבִ
יג וְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות  ְּדֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהׂשִ ּ ּ
ים ָהֵאֶלה ַאף ַעל  ְסָפִרים ַהְקדֹוׁשִ ּבַ ְּטהֹורֹות ׁשֶ ּ ּ

ָּצָמא ֶאת ִדְבֵריֶהם וִמְתַלֲהִבין ִּפי ֵכן ׁשֹוִתים ּבַ ּ ּ
ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד   .ּבִ

נו יֹוֵסף ַחִיים( ַּרּבֵ ן ִאיׁש ַחי, ּ ָנָיהו ,ַהּבֶ ַהְקָדַמת ַהִתקוִנים ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ(  

ָלה ָהָיה ַרק ִלְזַמן ָקצוב ָּהִאסור ִלְלמֹד ַקּבָ ּ ו ְוָהְלָאה , ּ ּוֵמַעְכׁשָ
ָל ֵסֶפר ַהזַֹהרְּצִריִכים ְלעֹוֵדד ֶאת ּכֻ ַרק ַעל ְיֵדי ִלּמוד , ּם ַלֲעסֹק ּבְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ

ַּהזַֹהר ָתבֹוא ָהֱאנֹוׁשות ַלְגֻאָלה ּ ּ ּ יַח ּ ׁשִ ָּהרוָחִנית וְלִביַאת ַהּמָ ְּוָלֵכן ָאסור . ּ
ָלה ק ִמִלּמוד ַהַקּבָ ְּלִהְתַחּמֵ ּ ּתֶֹכן ִדְבֵרי ָהַרב ַהָקדֹוׁש ַאְבָרָהם ֲאזוַלאי( .ּ ּּ ּ .

הא"ֵסֶפר  אור ַעל ַהזַֹהר" ֹור ַהַחּמָ ּּבֵ ָלא, ּ  ).1896, ְּפֶרעִמיׁשְ

סֹודֹות ְוָרִזין ְדאֹוַרְיָתא, ְּוַהלֹוֵמד ָזֵקן ָּרִזין ְדַעִתיק יֹוִמין, ּּבְ ָזֵקן , ּ
תוָבה ַעל ְנָיר ָמחוק, ָמֵלא ַרֲחִמים ּדֹוֶמה ִלְדיֹו ּכְ ּ ך , ּ ל ּכָ ֵאינֹו ֶנְחָקק ּכָ ְׁשֶ

ְב מֹחֹו וַמְחׁשַ הּּבְ ֶהם ַהְרּבֵ י ִנְמָחק חֹוֵזר ּכֹוֵתב , ּתֹו ְוָיכֹול ִלְטעֹות ּבָ ּכִ
ל ָמָרן ָהֲאִר. ְוִנְמָחק ּבֹוְרִחים ִמִלְלמֹד ָרִזין ׁשֶ ה ׁשֹוִטים ׁשֶ י "ְּוֵכן ֵיׁש ַהְרּבֵ

ר ֵהם ַחֵיינו ְּוֵסֶפר ַהזַֹהר ֲאׁשֶ ּ י ׁשֹוֵמַע ִלי, ּ יָחא , ְּולו ַעּמִ ִעְקבֹות ְמׁשִ ּבְ
ר ָה ינות גֹוֵברֲאׁשֶ ַּרע ְוַהּמִ ל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהֹזַהר , ּ ָּהיו ׁשֹוְקִדין ּכָ ּ

ל ָמָרן ָהִריּבָ מֹות ׁשֶ לול ִעם ֲחִסידות ְוַהְקּדָ ְתֵבי ָמָרן ּבָ ְּוַהִתקוִנים ּכִ ּ ּ ׁש "ּּ
יִכ ל ַהְגֵזרֹות ָרעֹות ְוָהיו ַמְמׁשִ ִלין ּכָ יק ִלְבָרָכה ְוָהיו ְמַבּטְ ֵּזֶכר ַצּדִ ין ּּ

ל ָהעֹוָלמֹות ַפע ְואֹור ַעל ּכָ ִטיֹות, ׁשֶ ׁשְ עֹות ּפַ ּפָ ן ַהׁשְ ֵני ַחֵיי ְמזֹוֵני, ּּכֵ  .ּּבָ
ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( ַּרּבֵ ּ ָנה' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ּ   )'כ ִמׁשְ

י טֹוב הוי ַּטֲעמו וְראו ּכִ ּ ׁש"ּ ַּחיות ָא, ה ַמּמָ ְרֵאִלי ָתלוי ּ ָּדם ַהִיׂשְ ּ ּ
ְמָחה וְבנַֹעם וְבִיְרָאה  ה וְבׂשִ ָ ְקֻדּשׁ ֵסֶפר ַהזַֹהר וְבִכְתֵבי ָמָרן ִלְלמֹד ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

תֹו  ָ ָגתֹו וְקֻדּשׁ ל ֶאָחד ְלִפי ַהּשָׂ ים כוְּוַאֲהָבה ּכָ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ   .'ְּוָכל ִיׂשְ
ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ( ַּרּבֵ ָנה כ' ֶּפֶרק ד, נֹוֵצר ֶחֶסד, ַּסְפִרין ִמקֹוַמְרָנהּ   )'ִמׁשְ

ֶרְסֶלב  ינו ַנְחָמן ִמּבְ ַּרּבֵ
ְּזכותֹו ָיֵגן ָעֵלינו ּ ִצָוה ִלְבֵני ּ

ַּהְנעוִרים לֹוַמר ֹזַהר ּ  
ְמעֹון  י ׁשִ בֹוָאם ִלְמָעַרת ַרּבִ ּבְ

ן יֹוַחאי  עוִרים ּבֶ ֵני ַהּנְ ֲּאַזי ּבְ
ה ו ְתִפּלָ ָּעְסקו ּבִ ְּבִלּמוד זַֹהר ּ

ַקד ֲעֵליֶהם הוא ִזְכרֹונֹו  ר ּפָ ֲאׁשֶ ּּכַ
ּנו לֹא ָראו ׁשום ,ִלְבָרָכה ּ וִמּמֶ ּ ּ ּ

ֵמַח ַעד ְמאֹד, ָּדָבר . ַרק ָהָיה ׂשָ
ָהָיה  א ֵאֶצל ָהִאיׁש ׁשֶ ּוְבָכל ֵעת ּבָ

ֶריך ְוכו: ִעּמֹו ְוָאַמר לֹו ַּאׁשְ ָ ,'
ְיָלה ָהַלך ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ְוַבּלַ ּ ,

' ִּהיר אֹוָתם לֹוַמר זַֹהר ְוכוְוִהְז
ַעְצמֹו לֹא ָאַמר , ְּוַכיֹוֵצא ְּוהוא ּבְ

לום ְמָחה ְגדֹוָלה ַעד אֹור , ּּכְ ׂשִ ַעְצמֹו ְוָהָיה ּבְ ַּרק ָהָיה הֹוֵלך וְמַנֵגן ּבְ ּ ּ ְ
עֹות,ַּהיֹום ה ׁשָ ּמָ ַטִלית וְתִפִלין ְוִהְתַפֵלל ּכַ ֵהִאיר ַהיֹום ָעַמד ּבְ ּ וְכׁשֶ ּ ּּ ּ ר ֵסֶפ( .ּּ

ְבֵחי ָהַר ֶרְסֶלב אֹות יט"ׁשִ   )ן ִמּבְ

ִלּמודֹו ְמאֹד ְוָלַמד ה ְמאֹד ׁשַ, ָּהָיה ַמְתִמיד ּבְ ס "ְוָלַמד ַהְרּבֵ
ְתֵבי , "ֵעין ַיֲעקֹב"ְך ְו"ּופֹוְסִקים ְוַתַנ ְּוִסְפֵרי ַהזַֹהר ְוִתקוִנים ְוָכל ּכִ ּ ּ

ָאר ְסָפִרים ַהְרּבֵ, י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה"ָהֲאִר ה ּוׁשְ ּה ְמאֹד ְוִסְפֵרי מוָסר ַהְרּבֵ
ְבֵחי ָהַר( .ְמאֹד ֶרְסֶלב אֹות ז"ֵסֶפר ׁשִ   )ן ִמּבְ

יִגיָעה ְגדֹוָלה א לֹו ּבִ ל ִלּמודֹו ּבָ ּכָ ִּסֵפר ׁשֶ ְתִחָלה ָהָיה לֹוֵמד , ּּ י ּבִ ּּכִ
ָניֹות ם ִי, ְּולֹא ָהָיה ֵמִבין ִלּמודֹו, ִמׁשְ ה ִלְפֵני ַהׁשֵ ַרך ְּוָהָיה ּבֹוֶכה ַהְרּבֵ ְְתּבָ

ָיִאיר ֵעיָניו יוַכל ִלְלמֹד . ּׁשֶ ָזָכה ׁשֶ ך ַעד ׁשֶ ל ּכָ ְּוָהָיה ּבֹוֶכה ובֹוֶכה ּכָ ּּ ּ ְ
ָניֹות ן ְוָהָיה , ִמׁשְ ָאר ְסָפִרים ְולֹא ָהָיה ֵמִבין ַגם ּכֵ ך ָלַמד ׁשְ ְּוֵכן ַאַחר ּכָ ְ
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ָזָכה ַלֲהִביָנם ה ְמאֹד ַעד ׁשֶ ן ַהְרּבֵ ּּבֹוֶכה ובֹוֶכה ַגם ּכֵ ּ ִלּמוד זַֹהר . ּ ְּוֵכן ּבְ
ָזָכה "ְוִכְתֵבי ָהֲאִר ה ַעד ׁשֶ ן ַהְרּבֵ ּי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה ּבֹוֶכה ַגם ּכֵ ּ

ְבֵחי ָהַר( .ְלָהִבין ֶרְסֶלב אֹות ח"ֵסֶפר ׁשִ   )ן ִמּבְ

ָעה  ן ִתׁשְ ינות גֹוֵבר ְצִריִכין ִלְלמֹד ִעם ִתינֹוק ּבֶ ַהּמִ דֹור ַהֶזה ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
ִני ּם ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִניםׁשָ ּּ ּ  

ינות גֹוֵבר ָהיו לֹוְמִדין ִעם  ַהּמִ דֹור ַהֶזה ׁשֶ י ׁשֹוֵמַע ִלי ּבַ ְּולו ַעּמִ ּ ּּ ּּ
ֶהם ְוָהָיה ִיְרַאת  ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ְוַהִתקוִנים ַלֲהגֹות ּבָ ָעה ׁשָ ן ִתׁשְ ִּתינֹוק ּבֶ ּ ּ ּ ּּ

ְמקֹום ְו. ֶּחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵים ַמִים ּבִ ְָכך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת ׁשָ
ינו ַהָקדֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמקֹוַמְרָנה( .ָחְכָמה ִחיצֹוִנית ַּרּבֵ ּ נֹוֵצר , ּ

ָנה כ' ֶּפֶרק ד, ֶחֶסד   )'ִמׁשְ

ָגב ְמאֹד ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׂשְ ּ ִגיאֹות ַהְר, ּ ֲּאִפלו ִאם ׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ה ּ ּבֵ
ֵאינֹו יֹוֵדַע  רוך הוא ְודֹוֶמה ְלִתינֹוק ָקָטן ׁשֶ ּהוא ָחׁשוב ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ ּ

ָפה ַלֲעֵגי ׂשָ ל ֵתבֹות ּבְ ר ֲחָצִיין ׁשֶ ר וְמַדּבֵ ַּדּבֵ ּ ְּוָאִביו ְוִאּמֹו ִיְצֲחקו לֹו , ּ
ְמחו ְלקֹולֹו ַמח ֲא, ִּיׂשְ ַחק ְוִיׂשְ ַמִים ִיׂשְ ׁשָ ב ּבַ ך יֹוׁשֵ ּּכָ ִּפלו ֵאין ַדְעתֹו ְ ּ ּ ּ

ֶגת ֶפׁש .ַּמׂשֶ ׁש ַהּנֶ ָגב ְמאֹד ְלַטֵהר וְלַקּדֵ ִּלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר ִנׂשְ ּּ ַּוֲאִפּלו ִאי , ּ
ה ִגיאֹות ַהְרּבֵ ּ הוא ָחׁשוב ִלְפֵני לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ׁשְ ּ

ִדְכִתיב  רוך הוא ּכְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָהא ', ּ ָעַלי ַאֲהָבה ְוכוְוִדְגלֹו) ד, ש א"שה(ּ
ְּלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ל , ּ ר ֲחָצִיין ׁשֶ ר וְמַדּבֵ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַדּבֵ ְּלִתינֹוק ָקָטן ׁשֶ ּ

ָפה ַלֲעֵגי ׂשָ ְמחו ְלקֹולֹו, ֵּתבֹות ּבְ ְּוָאִביו ְוִאּמֹו ִיְצֲחקו לֹו ִיׂשְ ב , ּ ך יֹוׁשֵ ְּכָ
ָהִאי ׁשֶ ַמח ּכְ ַחק ְוִיׂשְ ַמִים ִיׂשְ ׁשָ תֹוָרה ְורֹוֶצה ּּבַ ה ּבַ ְרֵאִלי ֵיׁש לֹו ִחּבָ ּׁש ַהִיׂשְ ּ

ֶגת ִּלְלמֹד ַאך ֵאין ַדְעתֹו ַמׂשֶ ּ ּ   )ְֵעֶרך ֹזַהר ,ֶּפֶלא יֹוֵעץ( .ְ

ַעְצמֹו ָאַמר ן יֹוַחאי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ים ִיְלְמדו ִמּסֹוד  ,ַרּבִ ָעִרים ְקַטּנִ ּנְ ּׁשֶ
ם ֵ ה( .ַהּשׁ   )אֹור ַהַחּמָ

ֶזה ָּהָבה ְנַקֶוה ּכִ אֶֹפן ּכָ עו ִלּמוד י ּבְ ָרֵאל ִיְקְבּ ית ִיׂשְ ל ַאֵחינו ּבֵ ּּכָ ּ ּ
יר ְוֶאְביֹון ָקֹטן ְוָגדֹול ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַיַחד ָעׁשִ ּּבְ ם הואּ   .ּ ׁשָ

ִנים ְלזַֹהר ְדפוס ֶג( ַּהְקָדַמת ָהַרּבָ ּ ּ ה'ּ   )ְרּבָ

ַע ֲח לו ִלְקֹבּ ַתּדְ ִעים ִאם ִיׁשְ ּוַמה ּטֹוב וַמה ָנּ ּ ּ ּבורֹות ְלִלּמוד ַהזַֹהר ּ ּ ּ
ל  ַתּדֵ ה ֵהֵחּלו ִלְפרַֹח ָעֵלינו ְלִהׁשְ ר ִניצֹוֵצי ַהְגֻאּלָ זֹאת ֲאׁשֶ ּוִבְפָרט ְלֵעת ּכָ ּ ּ ּּ
ר  ּבֵ ר ּדִ ֲאׁשֶ יַח ִצְדֵקנו ּכַ ּמוד ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ַהְמֻסָגל ְלִביַאת ְמׁשִ ּלִ ּּבַ ּּ ּ ּ

ִביא ָזכור ְלטֹוב ָקְדׁשֹו ֵאִלָיהו ַהּנָ ּּבְ ּ ְבַהאי ֵסֶפר ּ  ְלַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּדִ

קון ִמ ְרקון ִמן ָגלוָתא וֵביה ִיּפְ ַּהזַֹהר ִיְתּפָ ּ ּ ּּ ּ ּ ָגלוָתאןּ ם ָיִחיׁש . ּ ֵ ְוַהּשׁ
ֲעָגָל יַח ִצְדֵקנו ּבַ ִביַאת ְמׁשִ ֵתנו ּבְ ְּגֻאּלָ ּ ָיֵמינו אּ ְמֵהָרה ּבְ ּ וִבְזַמן ָקִריב ּבִ ּ

ִנים ְלזַֹה( .ָאֵמן ּר ְדפוס ֶגַּהְקָדַמת ָהַרּבָ ּ ה'ּ   )ְרּבָ

ל  ֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה ׁשֶ ָרֵאל ְמֻחָיִבים ִלְלמֹד ּבְ ל ִיׂשְ ן ּכָ ר ַעל ּכֵ ֲּאׁשֶ ּ ּ
ּבִ ֶאָחד ָקָטן , ֶאָחד ָהמֹון, ֶאָחד ָחָכם, ֶּאָחד ַרב ָגדֹול, ֶּאָחד ָגאֹון, י"ַרׁשְ

ִהִגיַע ְלִחּנוך ְׁשֶ ּ ִרים ֲאׁשֶ,ּ ִנים וֻמְכׁשָ ִעִתים ְמֻזּמָ ּ ּבְ ה ְמֻסָדִרים ְדַבר ּ ּר ֵהּמָ ּ
יֹומֹו  ּפוִרים ֶנְחַתם ֵעת יֹום ּבְ ֵּמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד ִמְנַחת יֹום ַהּכִ ּ ּ

ָגִעים ָרִעים ל ּפְ ה ְוִיְהיו ִנצֹוִלים ִמּכָ ֲּעֵקַדת ִיְצָחק ְלָקֵרב ַהְגֻאּלָ ּ ּ. 
ִּתקוֵני ַהזַֹהר( ּ ּ ר, ּ ַגן ַהָיָרק ַהְקָדַמת ַהְמַחּבֵ ּּכְ ּ(  

ְכֵדי ַּהת ד ּבִ ֹּוָרה ִנְתָנה ִלְלמֹד וְלַלּמֵ ים ַעד ּ ם יֹוְדִעים ִמְקַטּנִ ּלָ ּכֻ ּׁשֶ
ם ֵ ַעת ַהּשׁ ְזִהיִרים ַעל , ְּגדֹוִלים ּדַ ּמַ ִלים ׁשֶ ה ִסְפֵרי ְמֻקּבָ ַהְרּבֵ ְּוַגם ָמִצינו ּבְ

ל ָאָדם ַחָיב ִלְלמֹד אֹוָתהִּלּמוד ָחְכָמה זֹו  ּכָ ּׁשֶ ּ. 
ן ְצ( י ִיְצָחק ּבֶ ַנִזיַרּבִ ּכְ   )ז"קמ, ָּטֳהַרת ַהקֶֹדׁש, ִּבי ַאׁשְ

נו ָמָרן  ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד  ַהֲחזֹון ִאיׁשַּרּבֵ
ֵסֶפר מוָסר ן ֲאחֹותֹו,ּזַֹהר ּכְ ַעְצמֹו ִעם ּבֶ י ,  ְוַאף ָלַמד ּבְ ַּהָגאֹון ַרּבִ

ַמְרָיהו ְגֵרייְנַמן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָר ּׁשְ ּ ה ִאיׁש. ָכהּ ּוַבֵסֶפר ַמֲעׂשֵ ֻּעְבדֹות ַעל (, ּ
ַּהָגאֹון ַהָקדֹוׁשָמָרן  ָאַמר: )ל"ַצ ַהֲחזֹון ִאיׁש ַזּ ְּלׁשֹון ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש  :ׁשֶ ּ

ל ַמַאְמֵרי ֲחַז   .ל"ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמּכָ

ל כ ִליָט"ק ַאְדמֹו"הֹוָראֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ  )ל"ַזַצ(א "ר ׁשְ
אִויְטׁשר "ָהַאְדמֹו( ִּמְליוּבָ ֶלת ַחּבָ ּ ׁשֹוׁשֶ ר ְלִכּנוֵסי  )ד"ָהַאֲחרֹון ּבְ ֶקׁשֶ ּּבְ

ִּלּמוד ַהזַֹהר ְוכו, ַהְיָלִדים ל ָסֵפק' ּּ ל ֵצל ׁשֶ ַעל  מֹוִכיִחים ְלַמְעָלה ִמּכָ
ה ָאנו ִנְמָצִאים ָעה ּבָ ָ ּגֶֹדל ַהּשׁ ּ ְרָגִעים ְגדֹוִלים ֵאּלו , ּ ְוָקא ּבִ ְּוָלֵכן ּדַ ּ

ֶלת  נו ֻמּטֶ ּלָ ל ּכֻ ֶמֶרץ –ַּהחֹוָבה ׁשֶ ָלל ְלִהְתַגֵיס ּבְ ּ ְללֹא יֹוֵצא ֵמַהּכְ ּ
ל כ', ְלִמְבָצָעיו הק ִליָט"ק ַאְדמֹו"ׁשֶ   ...) ל"ַזַצ(א "ר ׁשְ

ָפר ַחּבָ(   )א" תשמ–מ "ד תש"ָעלֹון ּכְ

ֵהם ֲעַדִין  ׁשֶ ים ּכְ ַיְתִחילו ִלְלמֹד ִעם ַהצֹאן ְקדֹוׁשִ ִּמי ִיֵתן ְוָהָיה ׁשֶ ּ ּּ
ן טּבְ ִנים ֵסֶפר ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש' ְוי' ַּקְטנוָתם ּבֶ ּׁשָ ה ... ּ אי ַהְגֻאּלָ ַוּדַ ְּוָהיו ּבְ ּ

יַח ִלי ׁשום ֶחְבֵלי ָמׁשִ ָקרֹוב ּבְ   .ּּבְ
יץ ( ַתי ִליְפׁשִ ּבְ י ׁשַ ָרֵאל ְלַהָגאֹון ַהַצִדיק ַרּבִ ֵּסֶפר ְסֻגַלת ִיׂשְ ּ ּ   )'אֹות ה' ַמֲעֶרֶכת ז -ּ

  
ֵניאֹו י ׁשְ אִדי ַרּבִ ר " ָהַאְדמֹו-ר ַזְלָמן ִמּלָ

ַעל ַהַתְנָיא"ַּהָזֵקן   "ּּבַ
ֲהָר ַמְעִתי ִמּמַ ם "ּׁשָ ׁשֵ ָאַמר ּבְ ּם ַהֵלִוי ָיֶפה ׁשֶ

בֹות ָזרֹות "ּר ַהָזֵקן נבג"ַאְדמֹו ּמ ְסֻגָלה ְלַמְחׁשָ
ֵעת ַהְתִפָלה הוא ג ּּבְ ּ ֵסֶפר ְוֵכן ', ְּוכו ְּדָרִכים' ּ
ׁשֹון ְמֻסָג ַּהזַֹהר ַהּלָ ָמה אעפּ ׁשָ ָלא "ל ַלּנְ י ּדְ

ג,ָיַדע ַמאי ָקָאַמר יָון ׁשֶ ְּדָבִרים ֵאלו '  ְוָלֵכן ּכֵ ּ ּ
ָוָנה ָלֵכן מֹוִעיִלים ְלַטֵהר , ֵּאיָנם ְצִריִכים ּכַ

בֹות ָזרֹותַהּמַ ְחׁשָ ָבה ִמּמַ  .ֲחׁשָ
 )ו"תכ' ע, ד"י ַחּבָ"ח ֵמַאְדמֹוֵר"ַמַאְמֵרי דא, ִּמְגַדל עֹז' ס(

הוא ּבַ ֵאינֹו ֵמִביןִּמי ׁשֶ זַֹהר ַאף ׁשֶ ַּעל ֵעֶסק ָגדֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמודֹו ּבַ ּ י , ּ ּכִ
ֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפלו ָהִכי הוא ְסֻגָלה ָּמה ִאְכַפת ֵליה ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ.  

ֵניאֹור ַזְלָמן ִמָלאִדי( י ׁשְ ַעל ַהַתְנָיא(ּר ַהָזֵקן ”ַאְדמֹו, ַּרּבִ ּר ַהָזֵקן "ַמַאְמֵרי ָהַאְדמֹו, )ּּבַ
ְּקָצִרים ַדף תקעַה   )א"ּ

ֶלת ַחּבָ" ָהַאְדמֹו-" ֶצַמח ֶצֶדק" ׁשֹוׁשֶ י ּבְ ִליׁשִ ְ  ד"ר ַהּשׁ
ר ַגם ֶאת ַהֵסֶפר  ִּחּבֵ אוֵרי ַהזַֹהר"ּ ּּבֵ אור ַמַאְמֵרי ַהזַֹהר-"ּ ּ ובֹו ּבֵ ּ ּ. 

י  ְיִחידות" ֶצַמח ֶצֶדק"ָהַרּבִ ָּאַמר ַפַעם ּבַ ִּלּמוד ַהזַֹהר ְמרֹוֵמם ֶאת : ּ ּ
ֶפׁש   .ַהּנֶ

ַע( ָרֵאל ׁשֶ ֵּסֶפר ַחֵגי ומֹוֲעֵדי ִיׂשְ  )ָזִמיר. י ר"ּ

  
  

ֵאָלה ִלּמוד ֵסֶפר ַהזַֹהר, ֱאמֹר ָנא ִלי: ׁשְ ֵיׁש ּבְ ה ַהְמֻיֶחֶדת ׁשֶ ֻגּלָ ַּמִהי ַהּסְ ּ ּ? 
ְּתׁשוָבה ֵסֶפר ַהזַֹהר: ּ ָפִרים ְלָהעֹוְסִקים ּבְ ּסְ ְּסֻגּלֹות ַרּבֹות ָמִצינו ּבַ ִּקצור ְוָכאן ַנֲעֶלה ּבְ, ּ ּ

ר ֵמֶהם ְבָעה ָעׂשָ  :ְלֻדְגָמא ׁשִ
ּלֹו ָיֵגּנו ָעָליו ְמעֹון ְוַהֲחֵבִרים ׁשֶ י ׁשִ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְזכות ַרּבִ ַּעל ְיֵדי ִלּמוד ּבְ ּ ְּזִכיָרה ְלַחִיים . (ּּ

ף יד ַעּמוד ד  )'ּּדַ
ּבִ ְזכות ַרׁשְ ְּועֹוד ׁשֶ א"ּ ְפָרטות ָיֵגן ָעָליו ַגם ָלעֹוָלם ַהּבָ ּי ּבִ ֲחֶזה . (ּ ּמַ ֵסֶפר ַאְבָרָהם ּבַ

רוׁש ט  )ז"ּּדְ
ַמִים ה ְלִיְרַאת ׁשָ ְּוִלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ְסֻגּלָ ּ סוָלה ְלֵסֶפר . (ּ ה ּבָ י מׁשֶ ַמת ַרּבִ ַּהְקּדָ

ַּהִתקוִנים ּּ.( 
ָגה ה ְלַהּשָׂ ֵסֶפר ַהזַֹהר ְסֻגּלָ ף יא ַע"ָהֲאִריַז. (ָּהֵעֶסק ּבְ ַער רוַח ַהֹקֶדׁש ּדַ ׁשַ ּל ּבְ  ).'ּּמוד בּ

רות ָלֵאין סֹוף  ְ ה ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ְלִהְתַקּשׁ ְתִדירות ְסֻגּלָ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבִ ָּהֵעֶסק ּבַ ּ ּ ּ
ַער א. (ה"ב רות ׁשַ ְ ַער ַהִהְתַקּשׁ ָרֵאל ׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ רוׁש ה' ּׁשְ  ).'ַמֲאָמר ב' ּּדְ

זַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ְלַבַעל ְתׁשו ּמוד ּבַ ַּהּלִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְבֵחי ָהֲאִריַז. (ָבהּ  ).ל"ׁשִ
ָמה ׁשָ זַֹהר הוא ִתקון ָגדֹול ַלּנְ ּמוד ּבַ ַּהּלִ ּ ּ ּ ּּ ע אֹות מ. (ּ ֶאְצּבַ  ).ד"מֹוֶרה ּבְ

ֶפׁש ת ַהּנֶ ַ ִּלּמוד ַהזַֹהר ֵמִביא ְלַטֲהַרת וְקֻדּשׁ ֶלא יֹוֵעץ ֵעֶרך זַֹהר. (ּּ ָמה ) ְּפֶ ׁשָ ּוְלַזּכֹות ַהּנְ
 ).'א אֹות ט"ַּהָגהֹות מהרצ(
ב ִל זַֹהר ַהָקדֹוׁש ֵמִסיר ִטְמטום ַהּלֵ ּּמוד ּבַ ּּ ָעִרים ְלַבַעל ַהַתְנָיא(ּ  ).ֵּמָאה ׁשְ

ִלּמוד ַהזַֹהר ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות  ּּבְ א ֶמֶלך ַעל ִתקוֵני ַהזַֹהר ִתקון מ(ּ ּסֵ ּּכִ ּ ּ ּּ ּּ  ).'ג אֹות ס"ְ
עֹוָלם ַהֶזה ֵסֶפר זַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבָ ַּהּלֹוֵמד ּבְ הָאז ֶלָעִתיד, ּ בוׁשָ ב ּבְ זַֹהר . (ּ ָלבֹוא לֹא ֵיׁשֵ

ף קפ ב ּדַ ת ַוֵיׁשֵ ָרׁשַ ְכָללות’ ּה ַעּמוד א"ּּפָ ִלקוֵטי תֹוָרה ְלַבַעל ַהַתְנָיא , ּּבִ ּוִבְפָרטות ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ת ַצו ָרׁשַ  ).ּפָ

ִּלּמוד ִסְתֵרי ַהתֹוָרה הוא ִסיוַע ַרב ַלֲהָבַנת ִנְגלֹות ַהתֹוָרה ּ ּ ּ י ַאְבָרָהם ִמּסְ. (ּּ לֹוִנים ַרּבִ
ֶפר תֹוַרת ָאבֹות ּסֵ  ).ּּבַ

ָחא  ּכָ זַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ְלַאֲהַבת ֲאִפיּלו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ּמוד ּבַ ַּהּלִ ּּ
ָונֹות"ָהָרָמ(ְטִמיִרין ַהּבֹוֵרא  ַהָגהֹוָתיו ְלֵסֶפר ַהּכַ ּז ּבְ ּ.( 

זַֹהר ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ֶלֱאמוָנ ּמוד ּבַ ַּהּלִ ַער ט. (הּּ ְנָחס ׁשַ  ).'אֹות ג' ִאְמֵרי ּפִ
ֲערורֹות ֵגָפה ְוׁשַ ְחתֹו ִמּמַ ּפַ ִּלּמוד ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ַמִציל ֶאת ָהָאָדם וִמׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ַער ו. (ּ ם ׁשַ ' ׁשָ

 ).'ג"אֹות ע
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ל ְיהוִדי ֶאָחד   :ּּכֹחֹו ׁשֶ

ל ְזכות ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש ּבֹון ֲאִמִתי ׁשֶ ֶּחׁשְ ּ ּ ּ  
יֹום ָעה ַאַחת ּבְ ל ַעל ַעְצמֹו ִלְלמֹד ֹזַהר ׁשָ ִקּבֵ ִּליהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ּ  

ְְלׁשֹון ַהִכֵסא ֶמֶלך  -   !!!ָּתְעַדָיַה ּ ּ
ָיַדְעָת ַכָמה : ג"תקוני זוהר מ ְּוֵכיָון ׁשֶ ּ ּ ּ

ְּגדֹוָלה ַמֲעַלת ִלמוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת  ּ ּ
ָכ... 'ּכו ִּיָוַדע גֶֹדל ַהִחיוב ְוגֶֹדל ַהׂשָ ּ ּּ ר ּ

ָלה לֹוֵמד ַהַקּבָ ְּלִמי ׁשֶ ִּכי ִלמוד ַהזַֹהר , ּ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין ִגיְרָסא ּבְ ְוָכל , ּבְ

ֵכן ִאם ִיְזֶכה ִלְלֹמד וְלָהִבין ֵפרוׁש  ּׁשֶ ּּ ּ ּ
ה ּבֹו ִתקון ְלַמְעָלה, ַמֲאָמר ֶאָחד ַּיֲעׂשֶ ּ ּ 

ִלּמוד  ה ּבְ לֹא ַיֲעׂשֶ ֶ ָעה ַאַחת ַמה ּשׁ ׁשָ ּּבְ ּ
ָנה ְתִמיָמהַּהְפׁשָ   .ּט ׁשָ

ּבֹון ֶשל ָשָעה ַאַחת ִלימוד  ּוְ ְַהֶחׁשְ ּ
יֹום   :ּהוא ָשֶוה ְל, זַֹהר ּבְ

ָנה 3540 ׁשָ עֹות ּבְ עֹות 10( ׁשָ  ׁשְ
ׁשַ ל ַאְבֵרך ּבְ ְִלּמוד ׁשֶ יֹום"ּ  354,  ס ּבְ

ָנה ׁשָ   )ָיִמים ּבְ

ך  ֶמׁשֶ ָנה ִליהוִדי ּבֹוֵדד ַיֲעֶלה 50ְּבְ ּ ׁשָ
ֲאָזן עֹות תֹוָרה172,500:  ַהּמַ   .ּ ׁשְ

ר ּבְ ִיְצַטּבֵ ב 11- ּׁשֶ ֵ ִהְתַחּשׁ  ּדֹורֹות ּבְ
ת  ָפָחה ּבַ ִמׁשְ ְּלִמְסָפר (*)  ְיָלִדים 5ּּבְ

ים ל ֲאָנׁשִ ל 48,828,125: ָּעצום ׁשֶ  ׁשֶ
  .ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון

עֹות ַהתֹוָרה ַּסך ַהּכֹל ׁשְ ְ :
עֹות84,228,515,625,000 לֹוַמר ּכְ,  ׁשָ - ּכְ

יְליֹון[ְרֵדי  ִמְלַיא84,000 עֹות ] ּבִ ׁשְ

- ּ ֻמְכָפל ּב48,828,125ְ. (ּתֹוָרה
172,500(  

ל  ְּוָכל ַהְזכות ָהֲעצוָמה ִמּכֹחֹו ׁשֶ ּ ּ
ל ַעל ַעְצמֹו ִלְלֹמד  ִקּבֵ ְּיהוִדי ֶאָחד ׁשֶ ּ

ְּוֶצֱאָצָאיו ָהְלכו , ֶּאת ַהזַֹהר
ִעְקבֹוָתיו   .ּבְ

וב ִמְסַפר ַהֶצֱאָצִאים ּבַ (*)  ֶּהָעָרה ִחּשׁ ּ ּדֹור ּ
  :ָהַאֲחרֹון

  
1 .   5  

  5 X   
2.  25  

  5  
3.  125  

  5  
4.  625  

  5  
5.  3125  

  5  
6.  15,625  

  5  
7.  78,125  

  5  
8.  390,625  

  5  
9.  1,953,125  

  5  
10.  9,765,625  

  5  
   מיליון48,828,125  .11
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TTThhheee   PPPooowwweeerrr   ooofff   OOOnnneee   JJJeeewww:::   
An Accurate 

Calculation of the Merit 
of Studying Zohar 

Made by a Jew who took it 
upon himself to study 

Zohar one hour every day 
 

For your information!! – It is written 
in the sefer Kisse – Melech Tikunei 
Zohar, 43: "Since the great benefits of 
studying wisdom and truth are well 
known…it should also be known how 
great the obligation is, and the how 
great the reward for one who studies 
Kabbalah, for through the study of 
Sefer HaZohar one builds worlds, and if 
a person is able to learn and understand 
the meaning of even one sentence or 
section, he will have made a tikkun in 
one hour, in the world Above, on a level 
he could not have achieved if he had 
studied pshat for entire year. 
 
One hour of studying Zohar a day is 
equal to: 
3540 hours a year (10 hours a day of 
an avreich learning Shas, 354 days a 
year) for the duration of 50 years, a 
single Jew will put on the scale:  
172,500 hours of Torah. 
Over the course of 11 generations, 
assuming that each family has an 
average of 5 children (*) then in the 
11th generation, there will be the 
astronomical number of: 
48,828,125 people. 

The total number of hours spent 
learning Torah: 84,228,515,625,000 
hours, which is to say, 
approximately 84,000 billion hours 
of Torah. (48,828,125 multiplied by 
172,500) 
And all the great merit earned 
through the efforts of a single Jew, 
who decided to take upon the task 
of studying Zohar, with his 
descendants following his lead. 
 
(*) the formula used to calculate 
the number of descendants through 
the last generation: 
 

1. 5 
        X5 

2.  25 
 5 

3.  125 
 5 

4.  625 
 5 

5.  3125 
 5 

6.  15,625 
 5 

7.  78,125 
 5 

8.  390,625 
 5 

9.  1,953,125 
 5 

10.  9,765,625 
5 

     11. 48,828,125 Milyon 
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Mifal Hazohar Haolami of Chevrat Mizakei Harabim 
Nachal Lachish 24/8 Ramat Beit Shemesh A'  99093 
Tel: 0548436784 Fax: 02 - 9951300 

B”H                                                                                                                       July 13, 2009 
 
Dear Friend, 
  
 You have surely heard of the tremendous value of learning and reciting the Holy Zohar. As it says 
that in the merit of the Holy Zohar we will be redeemed from this exile with mercy. Even from the recital 
alone one can benefit from the myriad blessings. 
  
 Therefore “Mifal Hazohar Haolami” embarked on the ambitious project of distributing Sifrei 
HaZohar Hayomi (The Daily Zohar) for FREE to those who undertake to learn the daily lesson by joining 
a learning program schedule. 
  
You can join one of the following programs: 
 
Sefer /book                         Appx. Study Time        Pages per day       Complete Sefer in 
 
a. Tikunei Zohar                  3-4 minutes daily         1 page                    1 year 
b. Sifrei HaZohar                 3-4 minutes daily         1 page                    7 years 
c. Sifrei HaZohar                 5-7 minutes daily         2-3 pages               3 years 
d. Sifrei HaZohar                 15 minutes daily          appx. 7 pages         1 year 
 
All those who sign up for one of these programs will  receive the entire set of Sifrei HaZohar and 
Tikunei Zohar that is soon to be published, for FREE. 
  
 We are currently in the process of publishing Sifrei HaZohar divided into daily lessons in addition to “Ohr Hazohar Hakadosh”, which has 
quotes from our great Sages who praised those who occupy themselves with the Holy Zohar. This includes a compilation of ”Gedolei Yisroel and 
the Zohar”, “Zohar L’zkaynim and Ne’arim”, “Amiras Hazohar K’hilchasah”, “Limud Hazohar Hayomi”, “Shaar Hatikunim”, “Shaar Hazohar”, “Shaar 
Eretz Yisroel and the Zohar” and others on the greatness and benefits of learning the Holy Zohar. 
  
 Our desire is to enable every Jew to learn and complete the Holy Zohar. Join Klal Yisroel in 
learning it daily and be a part of saving our nation. 
  
In the first 9 months since the distribution of The Daily Zohar, we have reached close to 600,000 
Jews who peruse and learn the Holy Zohar.  
Visit our website  ha-zohar.com (and share it with your friends). 
  
If you feel you cannot undertake the daily learning program you can still be part of this great 
project and merit its rewards by donating $36 for a set of Zohar, thereby enabling another Jew to 
learn from it. It’s also possible to make a donation to print pamphlets on the Zohar as a merit for a 
departed soul. 
 
Please take this opportunity to fill out the form on the other side of this paper. 
Doing so will greatly enhance the success of this project. 
  
In conclusion, may it be Hashem’s will to shower you with 
abundant blessings in the merit of Rabi Shimon bar Yochai. 
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Mifal Hazohar Haolami of Chevrat Mizakei Harabim 
Nachal Lachish 24/8 Ramat Beit Shemesh A'  99093 
Tel: 0548436784 Fax: 02 - 9951300 

 
To join one of the programs presented on the other side of this page,  
please fill out the bold print only and fax to 02 - 9951300 or  
e-mail:  
We are urgently seeking energetic volunteers to assist the organization “Mifal Hazohar Haolami” in spreading the 
light of the Holy Zohar. If you are interested in being a part of hastening the Redemption by volunteering for this 
special task, please fill out this questionnaire in clear print and fax to 02 - 9951300  or e-mail 
hazohar.com@gmail.com 

First Name________________ Surname_________________  Age_______ 
Street____________________  Apt #________  Zip __________ 
Tel. # __________________ Fax _________________ Cell Phone________________ 
E-mail Address_______________________________ 
Occupation __________________ Address__________________City____________ 

I would like to join program a / b / c / d  (details on opposite side of page) 
Driver’s license? Yes / no         Do you own a car? Yes / no  
How often can you volunteer?  Once every month/ 2 months/ week/ 2 weeks for _____ 
 hours per time 
Which languages do you speak? English / Hebrew / Yiddish 
Do you belong to a congregation or Chassidic group? Specify __________Other______ 
How can you help? (check off the options that apply) 
 
____1. Be a distribution point for books 

Can your phone number be inserted into our Sifrei Zohar so that people can       inquire about or 
acquire the Sifrei Zohar from you? Yes / no 
Can you store 20 sets of Ohr Zohar, Tikunei Zohar and Sifrei Zohar that people can get from you? 
Yes / no      Space for more? How many?_____ 

____ 2. Actively distribute books 
Can you distribute Sifrei Zohar or pamphlets in 10 shuls, yeshivas in your city? Yes / no    Sifrei 
Zohar  or pamphlets?     In how many places?_______ 

____ 3. Telemarketing* 
Can you contact 10 people and follow up on distribution through them?  
Yes / no    More contacts, how many more?_______ 

____ 4. Host a meeting in your home to plan the distribution of the Holy Zohar 
Can you make telephone calls to gather participants for such a meeting?Yes/no 
Have you personally seen our pamphlets? Yes/ no         Issue #1 / #2 ? 
Have you seen the large posters hanging in the Beit  Midrash when the pamphlets were distributed? 
Yes/ no          In which Beit Midrash?__________________________ 
Do you know of any places that were supposed to receive pamphlets and posters, but did not?____  
Where?___________________________ Which issue?_________ 
Date_______________________         Signature______________________________ 
Comments and suggestions?__________________________________________________ 

For office use only: page #______ City___________ Fax____________ E-mail_________ 
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 "חברת מזכי הרבים"י "שע" מימפעל הזוהר העול"
  02-995-1300:  פקס- 0548436784: טל - 99093'  רמת בית שמש א24/8כיש רחוב נחל ל

  com.gmail@com.hazohar :דואר אלקטרוני

  .ואשרי העומדים על סודך, הם לומדךאשרי העם 
  .ק"ט לפ"ח אלול תשס"ער, ד"בס

  !הודי יקרי

בהאי ספר הזוהר יפקון ביה מן ", ודאי ידוע לך גודל הענין בלימוד ואמירת הזוהר הקדוש לכל אחד ואחד
ועוד ענינים רבים ונשגבים שזוכים אליהם על ידי . בספר הזוהר הזה נצא מן הגלות ברחמים –" גלותא ברחמי

  ].ואפילו באמירתו בלבד[לימוד הזוהר הקדוש 

לאלו המקבלים חלוקת ספרי הזוהר היומי חינם בהשקה מיוחדת של " ל הזוהר העולמימפע"על כן יצאנו 
  :ניתן להצטרף ללימוד באחד מן המסלולים הבאים. על עצמם את הלימוד היומי ומצטרפים למעגל הלומדים

  סיום לימוד הספרסיום לימוד הספר  מספר עמודים ליוםמספר עמודים ליום  זמן לימוד משוערזמן לימוד משוער  הספרהספר  

  שנה  ליוםעמוד אחד    דקות ביום3-4  תיקוני זוהר    

   שנים7  עמוד אחד ליום   דקות ביום3-4  ספרי הזוהר    

   שנים3   עמודים ליום2-3   דקות ביום5-7  ספרי הזוהר    

  שנה   עמודים ליום7- כ   דקות ביום15  ספרי הזוהר    

  .ת את ספר תיקוני זוהר ואור הזוהר ועוד"בעזהשיחינם  יקבל -' כל הנרשם למסלול א

ת את כל סט ספרי הזוהר ותיקוני "בעזהשיחינם  יקבל -' ד-'ג-' בוכל הנרשם לאחד מן המסלולים
  .ד בקרוב"שייצא בס, זוהר ואור הזוהר ועוד

בימים אלו אנו שוקדים על הוצאה חדשה של ספרי הזוהר הקדוש מחולקים לפי לימוד יומי וכן את ספר 
הכולל . עוסקים בזוהר הקדוש שבו קרוב לאלף מאמרים מגדולי הדורות המדברים בשבח ה–" אור הזוהר החדש"

שער " "לימוד זוהר היומי", "אמירת הזוהר כהלכתה "-"זוהר לזקנים עם נערים "-" גדולי ישראל והזוהר: "קונטרסים
תיקוני זוהר . "ועוד קונטרסים על מעלת לימוד הזוהר הקדוש" שער ארץ ישראל והזוהר" " שער הזוהר" "התיקונים

  . דקות לסיים את החלק היומי3-5בו ניתן בלימוד של ,  מחולק לעמוד יומי–" היומי

 איש שכבר לומדים את 60,000 –בוא והצטרף ל , ברצונינו שכל יהודי יזכה ללמוד ולסיים את הזוהר הקדוש
  .ותהיה שותף בהצלת עם ישראל, תהווה חלק מן הכלל, הזוהר מידי יום ביומו

י תרומה בשווי של "ע. ישנה דרך נוספת בה תוכל להצטרף, גם אם הנך חושב שלא תוכל לעמוד בלימוד יומיומי
אפשר גם לתרום להוצאת . וכל הלימוד יזקף לזכותך,  תזכה שיהודי ילמד מכחך-$ 36 העומד על סך –סט זוהר 

  .לברכה להצלחה וכל טוב, נ"העלונים על הזוהר לע

והן , ילוי השאלון המצורף בזההן למ, ויקדיש מעט מזמנו, נשמח מאוד אם כבודו יטה שכם לענין נשגב זה
  .לפעילות בעתיד

  .מלוי השאלון יתרום מאוד להצלחת המפעל הקדוש

א "ע ועכי"ונסיים בתפילה יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתתברכו בכל מילי דמיטב וכדאי הוא רבי שמעון זי
ב בעדינו בכל עת ובכל רגע ובכל י הקדוש בוודאי ימליץ טו"רשב. ובפרט בשעת הדחק הידוע בדורינו זה, לסמוך עליו

  .שעה להושיענו בתשועת עולמים אמן
  : בברכת

 .אדוננו בר יוחאי, הוא ימליץ טוב בעדנו, היא מאירת עינינו,  מגן לנותורתו
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 "חברת מזכי הרבים"י "שע" מפעל הזוהר העולמי"
  02-995-1300:  פקס- 0548436784: טל - 99093'  רמת בית שמש א24/8כיש רחוב נחל ל

  com.gmail@com.hazohar :דואר אלקטרוני

  .ואשרי העומדים על סודך, הם לומדךאשרי העם 
  בכדי להצטרף לאחד מן המסלולים כנרשם בצידו השני של הדף נא למלא את הפרטים המודגשים בכתב ברור

  hazohar.com@gmail.comואר אלקטרוני  או לד02 – 9951300ולשלוח למספר פקס 

על כן נצא בקריאה , "מפעל הזוהר העולמי"אנו זקוקים בדחיפות לאנשים נמרצים המעונינים להתנדב לפעולות הארגון  –' בהתנדב עם ברכו ה
התנדבו לחלוקת . בואו וטלו חלק בקירוב הגאולה, ררו להאיר את העולם באור העליוןעורו והתעו, י הנמצאים בכל אתר ואתר"נרגשת לכל אחינו בנ

 , כל המעונין לזכות בכך. 'סייעו בהפצת ספרי הזוהר וכדו, עלונים
  hazohar.com@gmail.com או לדואר אלקטרוני 02 – 9951300: נא למלאות השאלון כדלקמן בכתב ברור ולשלחו לפקס 

  ...........קומה.............דירה....................................................רחוב...........................................משפחה........................................................שם

  .......................מיקוד........................  ...............על יד רחוב ראשי................................................אזור.......................................................עיר

  ............... גיל.......................................אימייל........................................פלאפון...................................פקס..........................................טלפון

  ...............................................מדרש-בית.....................................ישיבה-בן....................................חנות.....................................עובד-עיסוק

  ...............................................................................טלפון...........................................עיר .....................................................................כתובת

–שפת דיבור ...............................?כמה שעות הנך מוכן לעזור.  שבועיים/שבוע/חדשיים/עם בחודשהנך מעונין לעזור פ
  לא/כן? רכב בבעלותכם.         לא/כן? רשיון רכב                                      -----                                            אנגלית/אידיש/עברית

  )כנרשם בצידו השני של הדף(ד /ג/ב/מעונין להצטרף למסלול א............................................עוד.................................לה או חסידותשיוך לקהי

רי הטלפון שלך בספ' האם הנך מסכים להכניס את מס. לחלק ספרים/ נקודת חלוקה לספרים / טלפנות ? ההתנדבות שהנך מוכן לבצע
  לא/ כן ? בשביל לענות לשואלים/  בכדי שאנשים יבואו לקחת מאתך ספרי הזוהר -הזוהר של מפעלינו הקדוש בכדי לזכות את הרבים 

יש לך מקום לאחסנה של יותר .  לא/ כן ? וספרי זוהר שאנשים יבואו לקחת, תיקוני זוהר,  סטים אור הזוהר20האם הנך מוכן לקבל 
  .לא/ כן ? סטים

  .........................?כמה. לא/ כן? בל יותרמוכן לק

  .................?כמה בתי מדרשים. לא/ כן ?  בתי כנסיות וישיבות בעיר10האם הנך מוכן לחלק ב 

  .................   ?כמה בתי מדרשים.  לא/ כן ?  בתי כנסיות10האם הנך מוכן לחלק עלונים על הזוהר ב 

  ...........?כמה, יותר.    לא/ כן ?  אנשים ולדאוג על החילוק שיתבצע10 - האם הנך מוכן לחייג ל

  לא / כן ?  האם הנך מוכן לקיים אסיפה בביתך להתייעץ בקשר להפצת הזוהר הקדוש

  לא/ כן ? האם הנך מוכן לעשות טלפונים לקרוא לאסיפה להפצת הזוהר הקדוש

  ..........................עלון שנים .....................אחדעלון .......................?האם ראית את העלונים

  .לא/ כן ? תלוי בבית המדרש באותו הזמן שחילקו את העלונים הקטנים)  עמודים9בגודל של (האם ראית את הפלקטים הגדולים 

אם לא ראית אנו מקווים להדפיס מחדש ולשלוח .................................................?באיזה בית מדרש? היכן ראיתם את הפלקטים הגדולים
  .לשם

  ...........גליונות....................נא לציין עלונים.................?היכן, יש מקומות שהנך מעונין שיגיע לשם עלונים ופלקטים ולא הגיע

  ........................................................................ ...................................................מקומות שלא הגיעו

  ................................................................................חתימה................................................ תאריך 

  :ועצות, הערות

  .........................................…אימייל...........................פקס.........................................עיר..............................דף מספר: לשמוש משרדי

 


